
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL — A40] 

HOT Ă RÂREA Nr. 	 
Din 	3t jo  2018 

Privind: stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenien ţii, 
persoane fizice, vor presta activit ăţ i în folosul comunităţii locale. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:g5WW 	( 0 2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţa ordinară 	in 

data de  3/. (0  .2018; 
vând 'in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub 

(0 ?,018; 
Având în vedere raportul de specialitate intocmit Serviciul Juridic, inregistrat sub 

nr.g.3,/ 2  14  L (.0 	2018; 
vand in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 

Avândin vedere art. 2 coroborat cu art.16 din OG nr.55/2002 privind regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi 'in folosul comunităţii, cu modificările i complet ările ulterioare; 

Având 1n vedere prevederile art. 9 din OG nr.2/2001 privind regimul contraven ţiilor, cu 
modificările i completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 36, alin.6, lit. „a", din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  in 2007 cu modific ările si completările ulterioare; 

Având 1n vedere art. 45 alin. 1 şi art.115, alin.1, lit.„b" din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată  in 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Cu data prezentei hot ărâri se stabilesc domeniile serviciilor publice şi a locurilor 
in care contravenien ţii -persoanele fizice vor presta munc ă ln folosul comunităţii, conform anexei 1 
ce face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprobă  metodologia privind prestarea de c ătre contravenienţi a activităţilor in 
folosul comunităţii, conform anexei nr.2 ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărare va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci 

Art.4.Prezenta hot ărare va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci . 

PREŞEDIXTE DE ŞEDINŢĂ , 
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  swg 9  din  ,21/./0, 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor in care contravenientii, 
persoane faice, vor presta activit ăţi în folosul comunitătii locale. 

Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor cu modificările 
completările ulterioare, prevede: prestarea unei activit ăţi in folosul comunit ăţii poate fi stabilită  
numai prin lege şi numai pe o durată  ce nu poate depăşi 300 de ore. in cazul in care contravenientul 
persoană  fizică  nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la r ămânerea definitiv ă  a sancţiunii 
şi nu există  posibilitatea execut ării silite, organul de specialitate al unit ăţii administrativ - teritoriale 
prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) in a c ărui rază  teritorial ă  domiciliază  contravenientul va sesiza 
instanţa judecătorească  1n a cărei circumscripţie domiciliază  acesta, in vederea inlocuirii amenzii cu 
sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activit ăţi 1n folosul comunit ăţii, ţinându-se 
seama de partea din amend ă  care a fost achitat ă . 

Art.2 din OG nr.55/2002 prevede: activitatea în folosul comunit ăţii se prestează ln domeniul 
serviciilor publice, pentru Intre ţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea 
curăţeniei ş i igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activit ăţi 1n folosul căminelor pentru copii şi 
bătrâni, al orfelinatelor, cre şelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-
culturale. 

Art 16. din acela şi act normativ prevede :„consiliul local stabile şte prin hotărare, potrivit 
prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenien ţii vor presta 
activităţi 1n folosul comunităţii.„ 

La nivelul Municipiului Tecuci munca 1n folosul comunit ăţii se poate presta 1n cadrul 
Direcţiei de Asistenţă  Socială, Direcţiei Servicii Publice, Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a 
Spaţiilor Verzi SRL Tecuci , Societ ăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci şi CUP Tecuci SRL. 

Având 1n vedere aceste aspecte este necesar stabilirea prin hot ărare a consiliului local de 
stabilire a domeniilor de activitate şi a locurilor unde se poate presta munc ă ln folosul comunităţii, 
precum şi a metodologiei privind prestarea de c ătre contravenien ţi a activit ăţilor in folosul 
comunităţ ii. 

Primar, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JUR1DIC 

Nr. gY,q3  din 	  

 

2018 

  

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: stabilirea domeniilor serviciilor publice ş i a locurilor în care 
contravenientii, persoane fizice, vor presta activit ăti în folosul comunitătii 
locale. 

Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor cu modificările ş i 
completările ulterioare, prevede: prestarea unei activit ăţi in folosul comunit ăţii poate fi stabilită  
numai prin lege şi numai pe o durată  ce nu poate depăşi 300 de ore. in cazul în care contravenientul 
persoană  fizică  nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la r ămânerea definitivă  a sancţiunii 
şi nu există  posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unit ăţ ii administrativ - teritoriale 
prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a c ărui rază  teritorială  domiciliază  contravenientul va sesiza 
instanţa judecătorească  in a cărei circumscrip ţie domiciliază  acesta,ln vederea Inlocuirii amenzii cu 
sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activit ăţi 1n folosul comunităţii, ţinându-se 
seama de partea din amendă  care a fost achitat ă . 

Art.2 din OG nr.55/2002 prevede: activitatea în folosul comunit ăţii se prestează  în domeniul 
serviciilor publice, pentru intre ţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea 
curăţeniei şi igienizarea localit ăţilor, desfăşurarea de activit ăţi in folosul căminelor pentru copii şi 
bătrâni, al orfelinatelor, cre şelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-
culturale. 

Art 16. din acela şi act normativ prevede :„consiliul local stabile şte prin hot ărâre, potrivit 
prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice şi locurile in care contravenien ţii vor presta 
activităţi in folosul comunit ăţii.„ 

La nivelul Municipiului Tecuci munca in folosul comunit ăţii se poate presta in cadrul 
Direcţiei de Asistenţă  Socială, Direcţiei Servicii Publice, Societ ăţii Administrarea Cimitirelor i a 
Spaţiilor Verzi SRL Tecuci , Societ ăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci şi CUP Tecuci SRL. 

Având 1n vedere cele prezentate, consider ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de 

legal itate.. 

Serviciul Juridic 

Consilier juridic 



Anexa nr. 1 la HCL nr// 34 ţ0 

Activitatea de executare a sanc ţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii de către contravenien ţi, persoane fizice, se va desf ăşura în cadrul: 

- Direcţiei de Asistenţă  Socială , 
- Direcţiei Servicii Publice, 
- Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL, 
- Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci, 
- Societatea Pie ţe Prest Tec SRL., 

Activitatea de executare a sanc ţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii de către contravenien ţi, persoane fizice, se va desf ăşura în 
următoarele domenii: 

a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în 
pieţe, parcuri şi zonele de agrement; 

b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parc ările publice; 
c) curăţarea spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul 

public al Municipiului Tecuci; 
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în 

Cimitirul Eternitatea; 
e) alte lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-

teritorială  a Municipiului Tecuci. 



Anexa nr.2 la HCL I'qI / 
METODOLOGIE PRIVIND PRESTAREA DE CĂTRE CONTRAVENIENŢI 

A ACTIVITĂŢILOR ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII 
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

Art.1 Prestarea unei activit ăţi în folosul comunităţii poate fi stabilită  numai prin lege 
şi numai pe o durată  ce nu poate dep ăşi 300 de ore. 

Art.2. Punerea în executare a sanc ţiunii amenzii contravenţionale se face astfel: 
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercit ă  calea 
de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraven ţiei în termenul prevăzut de lege; 
b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri. 

Art.3. In vederea execut ării amenzii, organele prev ăzute la art.2 vor comunica din 
oficiu procesul-verbal de constatare a contraven ţiei şi de aplicare a sanc ţiunii, neatacat cu 
plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expir ării acestui termen, ori, 
după  caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a solu ţionat plângerea, în 
termen de 30 de zile de la data la care hot ărârea a devenit irevocabil ă, pentru sumele care se 
fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unit ăţilor administrativ-
teritoriale în a căror rază  teritorială  domiciliază  contravenientul persoan ă  fizică  sau, după  caz, 
îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoan ă  juridică ; 

Art.4. Executarea se face în condi ţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind 
executarea silită  a creanţelor fiscale. 

Art.5. In cazul în care contravenientul î şi schimbă  domiciliul fiscal, inspectorul de 
sector din cadrul BUIES-PF transferă  organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul 
fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sanc ţiuni 
contravenţionale, neîncasate sau încasate par ţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de 
executare silită  întocmite cu respectarea prevederilor legale. 

Art.6. Organni fiscal local de la noul domiciliu continuă  procedura de executare silit ă  în 
baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior 
al contravenientului. 

Art.7. Sumele încasate în cursul procedurii de executare silit ă  prevăzute la art.6 se fac 
venit la bugetul local al unit ăţii administrativ - teritoriale de la nou1 domiciliu fiscal al 
contravenientului. 

Art.8. Impotriva actelor de executare se poate face contesta ţie la executare, în condi ţiile 
legii. 

Art.9 (1) . Incepând cu data de 01.01.2019, Titlul de crean ţă  electronic se transmite în 
format electronic, de c ătre organul din care face parte agentul constatator, organului fiscal 
competent în colectarea crean ţelor fiscale. 
(2) După  transmiterea titlului de creanţă  electronic, organul din care face parte agentul 
constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului - verbal de 
contravenţie comunică  în format electronic aceast ă  situaţie şi că  există  o hotărâre definitivă  a 
instanţei de judecată . 
(3) In situaţia în care există  o hotărâre judecătorească  definitivă, organele prevăzute la alin. 
(1) procedează  la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din Ordonan ţa Guvernului nr. 
2/2001, aprobată  cu modificări şi completări ulterioare. 
(4) Prin derogare de la prevederile art. 3 9 alin. (2) din Ordonan ţa Guvernului nr. 2/200 1, 
aprobată  cu modificări şi completări ulterioare, procesele - verbale de contraven ţie întocmite 
în condiţiile prezentei legi se arhivează  la nivelul organului din care face parte agentul 
constatator, fară  a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente. 
(S) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situa ţia în care sunt necesare informa ţii 
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suplimentare, în cadrul procedurii de contestare Ia executare, procesul - verbal de contraven ţie 
poate fi solicitat de organele fiscale competente sau de c ătre instanţele dejudecat ă . 

CAPITOLUL 11. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A DEBITELOR PROVENITE 
DIN AMENZI 

Art.1O(1) Procesele verbale de constatare si sancţionare a faptelor ce constituie contraven ţii 
depuse la Regitratura institu ţiei de către agenţii constatatori, vor fi repartizate 
Compartimentului Urmărire Amenzi din cadrul Serviciului Venituri. 

(2) Personalul din cadrul Compartimentului Urm ărire Amenzi va verifica dac ă  procesele 
verbale de contraven ţie îndeplinesc condi ţiile prevăzute de art. 17, art.26 si art.27 din OG 
nr.2/200 1 cu modific ările si completările ulterioare. 

(3) În cazul în care procesul verbal de contraven ţie nu îndepline şte condi ţiile prevăzute de 
alin 2 , personalul din cadrul Compartimentului Urm ărire Amerizi va returna agentului 
constatatorprocesul verbal de contraven ţie. 

Art. 11. (1 )În situaţia în care, în urma verific ărilor se constată  că  procesul verbal este semnat 
de către contravenient sau c ă  există  dovada comunicării, personalul din cadrul 
Compartimentului Urm ărire Arnenzi va verifica în baza de date (Etax) dac ă  amenda a fost 
achitată, în termenul legal de 1 5 zile. 

(2). În situaţia în care amenda nu a fost achitat ă, personalul din cadrul Compartimentului 
Urmărire Amenzi va introduce în baza de date procesul verbal de contraven ţie la rolul fiscal al 
contravenientului. 

Art.12. Inspectorul de sector ce administreaz ă  rolul unic nominal al contravenientului va 
verifica dac ă  acesta figurează  cu bunuri mobile şi imobile , în vederea demarării procedurii de 
executare silită  pentru recuperarea debitului provenit din amenda contraven ţională . 

Art. 13. În cazul în care contravenientul este solvabil, se va demara procedura de executare 
silită  prevăzută  de codul de procedur ă  fiscală . 

Art. 14. În cazul în care contravenientul este insolvabil, inspectorul de sector va întocmi 
procesul-verbal de insolvabilitate, pe care îl va înainta Serviciului Juridic în vederea 
formulării acţiunii în instanţă  pentru transformarea amenzii în munc ă  în folosul comunit ăţii. 

CAPITOLUL 111. PROCEDURA DE TRANSFORMARE A AMENZII ÎN MUNCĂ  ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢII. 

Art.15. Personalul din cadrul Serviciului Juridic va solicita de la Compartimentul Urmărire 
Amenzi , copii conforme cu originalul, dup ă  procesul verbal de contraven ţii. 

Art.16. În baza procesului verbal de insolven ţă  si a procesului verbal de contraven ţie, 
consilierii juridici vor formula acţiune în instanţă  pentru transformarea amenzii în munc ă  în 
folosul comunităţii. 
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CAPITOLUL IV. PRESTAREA MUNCII ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII 
Art. 17 Sanc ţiunea contravenţională  a prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi 

aplicată  numai de instanţa de judecată . 
Art. 18 .Dispoziţiile prezentei metodologii se aplic ă  tuturor contravenienţilor, persoane 

fizice care au domiciliul sau re şedinţa în municipiul Tecuci, pentru care instan ţa de judecată  a 
dispus prestarea unei activit ăţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi 
psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz. 

CAPITOLUL V.DOMENIILE ÎN CARE SE POT PRESTA ACTIVIT ĂŢI ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢII 

Art.18.Activitatea de executare a sanc ţiunii prestării unei activităţi în folosul comunit ăţii de 
către contravenienţi, persoane fizice, se va desfa şura în cadrul Direc ţiei de Asistenţă  Socială, 
Direcţiei Servicii Publice, Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, Societatea 
Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci, Societatea Pie ţe Prest Tec SRL. 
în următoarele domenii şi locuri: 
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pie ţe, parcuri ş i 
zonele de agrement; 
b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parc ările publice; 
c) curăţarea spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al 
Municipiului Tecuci; 
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în Cimitirul 
Eternitatea; 
e) alte lucrări de orice fel în folosul comunit ăţii pe raza administrativ-teritorial ă  a 
Municipiului Tecuci. 

CAPITOLUL VI EXECUTAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE A 
PRESTĂRI UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII. 

SECŢIUNEA —I- Drepturi şi obligaţii 

Art. 19 .Prestarea unei activit ăţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în 
executarea mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată  împreună  cu dispozitivul 
hotărârii. 
Art.20. După  primirea copiei de pe dispozitivul hot ărârii judecătoreşti, însoţită  de mandatul 
de executare , Serviciul Juridic întocme şte de îndat ă  un referat, care va sta la baza emiterii 
dispoziţiei primarului privind conţinutul activităţii ce urmează  să  fie 	prestată  de 
contravenient, condiţiile în care acesta execută  sancţiunea , precum şi programul de lucru. 
Art.2 1. La stabilirea con ţinutului activităţii ce urmează  să  fie prestată  de contravenient se va 
avea în vedere pregătirea profesional ă  şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate 
în condiţiile legii. 
Art.22.(1) Dispoziţia primarului prin care se stabile şte conţinutul activităţii ce urmează  să  fie 
prestată  de contravenient, condi ţiile de executare şi programul de lucru se comunic ă  de îndată  
contravenientului, si structurii organizatorice unde urmeaz ă  să  presteze contravenientul, 
conform dispozi ţiei primarului. 
(2) Structurile organizatorice prev ăzute la art. 18 , prin decizie îi va desemna o persoan ă  care 
să  ţină  evidenţa orelor prestate de fiecare contravenient şi care va întocmi documentele 
necesare privind stadiul prest ării muncii în folosul comunităţii. 
(3) Structurile organizatorice prev ăzute la art. 1 8 va asigura instructajul privind protec ţia 
muncii, contravenientului care va presta munc ă  în folosul comunităţii. 
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Art. 23 .( 1) Sanc ţiunea prestării unei activităţi în folosul comunit ăţii se execut ă  după  
programul de muncă  al contravenientului, pe o durat ă  cuprinsă  între 50 şi 300 de ore, de 
maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucr ătoare de 6-8 ore pe zi. 
(2) In cazul în care contravenientul are posibilitatea s ă  execute sanc ţiunea în fiecare zi din 
cursul săptămânii şi se poate asigura supravegherea corespunz ătoare a activit ăţii acestuia, 
durata maximă  de lucru nu poate dep ăşi 8 ore pe zi. 
Art. 24 Supravegherea execut ării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunit ăţii 
se asigură  de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art.22 alin 2 din prezenta 
metodologie. 
Art. 25 . Contravenientul se prezint ă  de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea 
mandatului de executare, la locul stabilit prin dispozi ţia primarului, conform art.22 alin 1. 
pentru luarea în evidenţă  şi executarea sancţiunii. 
Art. 26. Direc ţia, Serviciul, Societatea unde se presteaz ă  munca în folosul comunit ăţii, prin 
persoanele desemnate, au obligaţia să  asigure evidenţa sancţiunilor aplicate contravenienţilor 
şi a executării sancţiunilor. 
Art. 27. Persoanele prevăzute la art.26 vor comunica lunar Serviciului Juridic din cadrul 
U.A.T. Municipiul Tecuci date şi informaţii privind executarea sanc ţiunilor de către 
contravenienţi. 

CAPITOLUL VII EXECUTAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE A 
PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII ÎN CAZUL 

MINORULUI. 
Art. 28 (1 ).Activitatea în folosul comunit ăţii poate fi efectuat ă  şi de către minorii 
cu vârsta cuprins ă  între 16 şi 18 ani. 
(2) Activitatea se presteaz ă  pe o durată  cuprinsă  între 25 de ore şi 150 de ore si numai în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci. 
Art. 29 .Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activit ăţi care comportă  riscuri sau este 
susceptibilă  să  îi afecteze educa ţia ori să  îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, 
mentale, spirituale, morale sau sociale. 
Art. 30(1).Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută  după  programul 
şcolar al contravenientului, maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucr ătoare de 6 ore pe zi. 
(2) In cazul în care contravenientul minor are posibilitatea s ă  execute sanc ţiunea în fiecare zi 
din cursul săptămânii şi se poate asigura supravegherea corespunz ătoare a activit ăţii acestuia, 
durata maximă  de lucru nu poate dep ăş i 6 ore pe zi. 

CAPITOLUL VIII. SANCŢIUNI 
Art. 3 1. În cazul în care contravenientul, cu rea-voin ţă, nu se prezintă  la locul stabilit în 
dispoziţia primarului , pentru luarea în eviden ţă  şi executarea sanc ţiunii, se sustrage de la 
executarea sanc ţiunii după  începerea activit ăţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la 
locul de muncă, judecătoria, la sesizarea Serviciului Juridic , poate înlocui aceast ă  sancţiune 
cu sancţiunea amenzii. 

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE 
Art. 32. Sanc ţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută  cu respectarea 
normelor de protec ţie a muncii. 
Art. 3 3 .Executarea sanc ţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie în 
termen de 2 ani de la data r ămânerii irevocabile a hot ărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat 
sancţiunea. 
Art. 34 .Dacă  până  la punerea în executare a mandatului de executare a sanc ţiunii prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă  în timpul executării sancţiunii prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii a intervenit o hotărâre definitivă  de condamnare la o pedeaps ă  
privativă  de libertate, cu executare, sanc ţiunea contravenţională  nu se mai execut ă . 
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Art. 35.La finalul execut ării sancţiunii, Direcţia, Serviciul, Societatea unde a prestat munca in 
folosul comunităţii va inştiinţa 1n scris instanţa de judecată  care a emis mandatul cu privire la 
executarea sanc ţiunii şi va elibera contravenientului un act in acest sens. 
Art.36. Prevederile prezentei metodologii se compleaz ă  cu modificările legislative din 
domeniu. 
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